
Matematika 9.B (týden od 3.5.2021)  

online hodiny: pondělí (10:00), úterý a středa (11:00), čtvrtek a pátek (8:15)  

V tomto týdnu se s ohledem na probíhající přijímací řízení na SŠ zaměříme na opakování doposud 

probraného učiva. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 3.5.2021) 

online hodiny: pondělí (11:00), středa a čtvrtek (9:00) 

V tomto týdnu zkontrolujeme domácí úkol a následně se s ohledem na probíhající přijímací řízení na 

SŠ zaměříme na opakování doposud probraného učiva. 

V pracovních sešitech pak budeme společně v rámci online hodin vypracovávat a zadávat jednotlivé 

úlohy podle toho, jak nám to půjde a kam se dostaneme.  

 

Dějepis  26.4.-30.8. 2020 

Pondělí - z důvodů přijímacích zkoušek - off-line  
Největší procesy a akce StB 50. let - pracovní sešit str. 69 - 70.  
 
Středa -  
On-line hodina  
Konec stalinismu v ČSR - pracovní sešit str. 71,  
Nástup L.I. Brežněva v SSSR - str. 54 
 

Zeměpis  

21. Země – osamělá kosmická loď  

Samostatně si uděláte výpisky ze stran 65. – 66. o naší planetě. Podíváte se na tři otázky na straně 66., 

o kterých budeme na hodině hovořit. Úkol neposílejte, kontrola bude na hodině. On-line vyučování je 

podle rozvrhu. 

 

Přírodopis 9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Opakování Éry Země – předprvohorní období, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory  

2.online hodina  

 Opakování Éry Země – předprvohorní období, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory  



Fyzika 

9.1 Země a vesmír 

Budeme probírat staronovou látku, jelikož jste se o vesmíru již učili v přírodopise a zeměpise. Podíváte 

se do učebnice na strany 150. až 159., kde si zopakujete tělesa naší Sluneční soustavy. Do sešitu si 

barevně nakreslíte a popíšete obrázek 9.8 na straně 156. Práci neposílejte, kontrola bude na hodině. 

On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                       3.5. 2021                          

Opakujte uhlovodík: 

 uhlovodíky a jejich třídění – alkany, alkeny, alkiny, areny 

 typy vzorců  v organické chemii  

 alkany, alkeny – názvosloví, významné uhlovodíky 

 

Tento týden dokončíme: 

 ALKINY -  názvosloví, vlastnosti a použití významných alkinů 

 ARENY - názvosloví, vlastnosti a použití významných arenů 

(učebnice strana 43 – 46) 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

 

Nezapomeňte na úkol. Odešlete na chat nebo email. 

  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme v úterý, čtvrtek a pátek podle 

rozvrhu. 

 

                                                                 

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 135 Číslovky - Opakování 

  

Pracovní sešit 

str. 59 cv. 11 

 



NJ  

Milí deváťáci, pokračujeme v řešení úkolů Opakovacího testu. 

PS str.57,cv.2  Slovesné tvary podle podmětu, k podstatným jménům 4. pád 

      členu neurčitého (pomůcka v PS na str.56). 

PS str.57, cv.3  Opět podobný úkol jako ve cv.2, pozor na pořádek slov. 

PS str.57, cv.4  Jednoduchý úkol, vypracujte podle zadání. 

PS str.58, cv.6  Vyhledejte informace, vyřešte podle zadání. 

Ať se vám daří. 

 


